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Brașovu, 8 20 Maiu
Mâne va sosi regele Italiei, în 

Berlină spre a reîntorce visita îm
păratului Germaniei.

Regele Umberto s’a decisă a 
călători prin Elveția, fără a trece 
peste teritorială austriaco. Con- 
siliulu federala elvețiano îlă va 
saluta, în trecerea, sa cu tote ono
rurile, arătându astfelă simpatia 
ce-o nutresce Elveția pentru a- 
cestu principe cu sentimente de
mocratice.

Pe când consiliulu federala el
vețiano stabilea programa primi- 
rei, care cuhnineză într una dejun, 
ce i-se va oferi regelui Italiei în 
Goschenen și la care va lua parte 
și președintele, vice-preșeclintele, 
împreună cu șefulu departamentu
lui de externe ala tederațiunei, 
între representanții orașului Ber
lin se încinse o dispută despre 
aceea, cum se primescă pe regele 
Umberto.

Prusienii aprope fără deosebire 
se bucură de venirea acestui aliata 
dela sudu. Representanții orașului 
Berlina recunoscură că trebue 
se i-se facă o primire simpa
tică. Der vorba era cum și cu ce 
festivități se fia primită regele 
Italiei și câtă se se clieltuescă cu 
aceste festivități?

Oameni păstrători și reci dela 
fire, Berlinesii îșT făcură socotela 
că decă ar primi pe toți principii, 
cari voru visita Berlinulu în tim- 
pulu celu mai de aprope, cu fes
tivități costisitore, nu voru eși 
bine la socotela.

Afară de o mică minoritate din 
sînulu consiliului orășănescu, de 
socialu-democrați, jcarl nu vreau 
se scie de nici o primire testivă 
și de nici o cliieltuială, au fosta 
mai alesă doue păreri, cari s’au 
combătută. Unii fiiceau ca se se 
decoreze stradele pe unde va trece 
ospele regală, alții pretindeau ca 
se nu se mai facă atâtea cliieltu-1 
iell cu împodobirea stradeloru, ci 
să ae arangeze numai la primăria 
o testivitate grandiosă în onorea 
regelui Italiei. Pentru acesta din 
urmă se cereau 100 de mii de mărci, 
er pentru împodobirea stradeloru 
150,000 mărci.

In cele din urmă după o lungă 
discusiune consiliulu orășănescă de
cise cu 50 contra 49 voturi, adecă 
numai cu maioritate de unăvotă, 
ca se se decoreze stradele și vota 
pentru acest scopăsumade 150,000 
mărci.

Adevărată, că în Berlină s’au 
făcută pănă acuma asemeni pri
miri festive numai principiloru din 
casa domnitore de Hohenzollern, 
der representanții orașului Berlină 
și-au fiisu, că regele Umberto ală 
Italiei face escepțiune, căci este 
amiculu și aliatulu Germaniei și 
apoi n’a fostă primită și împera- 
tulu Germaniei cu atâta pompă 
în Roma?

Deși aceste disensiuni pre
merse nu prea suntu de natură a 1 
descoperi unu mare entusiasmă ] 
pentru ospele regală, care va intra 
mâne între zidurile Berlinului, to- . 
tuși elu va fi primită de poporațiu-'

nea capitalei germane cu totă 
splendorea.

Regele Umberto este însoțită 
de prințulu de coronă și de mi- 
nistrulă-președinte Crispi. Călă
toria sa are prin urmare ună ca- 
racteră pronunțată politică.

Curentulu în contra alianței tri
ple devine pe fii ce merge mai 
puternică în Italia. Elu este nu
trită de oposițiunea din parla
mentă, care în timpulu din urmă 
a atacată cu vehemență alianța 
triplă, cerendu ca guvernulă se’șl 
schimbe politica sa esterioră.

Urmările păgubitbre pentru co- 
merciulu italiană a răsboiului va
mală cu Francia, miseria în Apulia 
și crescerea continuă a sarcineloru 
publice pentru înarmări, au mâ
nată apă pe m6ra oposiției ita- 
liane.

Decă în mânia acestui curentă 
oposițională regele Umberto s’a 
decisă a merge la Berlină, atunci 
acesta dovedesce, că densulu pune 
mare preță pe legăturile de alianță 
cu Germania, cari suntu vechi și 
cu ajutorulu cărora, dela 1866, s’a 
cimentată unitatea Germaniei și 
a Italiei.

In asemeni împrejurări călăto
ria regelui Umberto la Berlină 

n^ste de-o însemnătate îndoită pen
tru Germania, care are și ea mare 
interesă de a susține legăturile 
de alianță cu regatulă dela sudă, 
și așa — îșî fiică Berlinesii — 
nu voru fi înzadară cheltuite cele 
150 mii mărci votate pentru fes
tivitățile de primire.

ZDTZUT
Boulanger.

Boulanger petrece acuma, precum 
scimă, în Londra. La cursa de cai în 
K«mptou-parc, ce s’a ținuta Sâmbăta 
trecută, generalulu Boulanger a fostă 
presentată de cătră lordulă Randolph 
Churchill prințului de Wales, care a con
vorbită cu elă mai multă timpă. Se 
dice, că cineva întrebândă pe generalulă 
Boulanger, decă este adevărată scirea 
răspândită de unele diare, că densulă a 
conferită deja câteva decorațiunl, elă a 
răspunsă: „II tant an moins etablir
l’ordre avautde creer un ordre !“ (Trebue 
celă puțină să se stabilescă ordinea, îu- 
nainte de a crea ună ordină.)

piarulă parisiană „Matin11 scrie in- 
tr’aceea, că cercetarea tribunalului de 
stată în contra lui Boulanger și a soți- 
loră săi Dillon și Rochefort va aduce cu 
sine punerea lor în stare de acusațiune și 
că senatulă după tote probabilitățile va 
pronunța în contra lui Boulanger pe- 
depsa de exilare. Der se crede, că pro- 
cesulă nu se va termina înainte de fini- 
tulă lui Iunie. Cei din urmă martori, 
cari au fostă ascultați de cătră judele 
instructoră Merlin, suntă generalulă Cam- 
penon și redactorulu-șefă alu diarului
Nouvelliste de Ronen, Brieux. Față cu 1 
acesta s’a pronunțată Laguerre, că decă 
președintele republicei și senatulu n’ar 
voi să se retragă dinaintea unei maiori- 
tățl bou'angiste în cameră, acesta îi va 
delătura cu forța.

Despie starea sănătății generalu
lui Boulanger s’au răspândită scirl ne
favorabile. Se dice că are o bolă de

inimă și a consultată și pe medicii din 
Londra.

Atentată asupra Țarului.
Din Eydtkunken se telegrafiază „A- 

genției libere11 din Parisă următorele cu 
data de 12 Maiu s. n.:

Se afirmă din sorginte sigură, că în 
Palatulă Gacina, un omă a trasă ună 
focă de revolveră a supra Țarului și că 
nu l’ar fi nimerită. Păzitorii au ares
tată imediată pe regicidă și l’au împie
decată să tragă ală doilea focă ce era 
destinată pentru elă. D’altă parte se 
desminte acestă sgomotă. OrI-cum ar fi 
e sigură, că a doua di mai mulțl ofițeri 
au fustă arestași. Acești oficerl toți suntă 
germani, adică fii de nobili stabiliți în 
provinciile baltice.

De câtva timpă s’a observată, că 
Țarulă jicea de multe ori duhovnicului 
său Capustrin: „Sunt hotărîtă să stîr- 
pescă germanismul^ din țeră și nu mă 
voiu da înapoi de pe calea pe care am 
apucată.11

Germania și căile ferate orientale.
Se anunță din Berlină diarului „Noua 

Presă Liberă11, că întrevorbirl seriose 
s’au angajată între „Deutsche-Banku și 
br. Hirsch, pentru vinderea drumuriloră 
de fier orientale cu 85 milione. „Deutsche 
Bank11 oferă o sumă inferioră, dicendă 
că deschiderea marei linii dela Constan- 
tinopolă pricinuesce mari cheltuell și că 
linia Iamboli-Burgas îi va face coucu- 
rență. „Deutsche Bank11 adaugă că sunt 
de temută complicațiunl din partea gu
vernului bulgară, care va voi să cum
pere partea care trece prin Rumelia o- 
rientală. „Noua Pressă Liberă11 afirmă 
că se ține multă la Berlină a se vedea 
afacerea realisându-se, pentru că se 
speră în modulă ăsta a se spori într’ună 
modu considerabilă influința Germaniei 
în Orientă.

Simpatii francese-riisesci.
Oficerii regimentului ală 76-lea de 

infanteria, în garnisonă la Parisă, invi
taseră erl pe d. Muravieff, căpitană ală 
gardei imperiale rusescl, la o recepțiune 
ca o dovadă a simpatiei ce esistă între 
armata francesă și cea rusescă. La de
șertă, musica regimentului 76 cântâ irn- 
nulă rusescă. Mai multe toaste fură în
cheiate cu strigătele de „Trăescă Rusia! 
Trăescă Francia!11

Serbisi și căile ferate orientale.
Cercurile radicale din Serbia îșî în- 

fățișeză cu neliniște eventualitatea răs
cumpărării drumuriloră de fieră orientale 
de cătră o societate austro-germană. Nu 
s’ar vede cu ochi buni la Belgradă in
fluența austriacă luândă o asemenea des- 
voltare în peninsula balcanică.

llfscălă în Novibazar.
Din Cettinje primesce „N. fr. Presse11 

scirea, că în sandșaculă învecinată dela 
Novibazar, și în specie îu ținutulă din
tre rîurile Tara și Limă, au fostă cioc
niri sângerose între creștini și moha- 
medani și că în urma acesta mulțl 
creștini, cari se semtă amenințați, fugă 

, în Muntenegru. La bursa din Berlină , 
se lățise faima, că în Macedonia a isbuc- 
nită o răscolă și e cu putință că con
flictele sângerose în sandșaculă Noviba- 
zară au fostă causa, că s’a lățită aceea 
faimă. Precum este cunoscută, Austria 
are, după articolulă 25 ală tractatului 
de Berliuu, dreptulă de a ocupa cu mi
liția sandșaculă dela Novibazar pănă din
colo de Mitrovița. Tn convențiunea ce a 
încheiat'o contele Andrassy la 21 Apri

lie 1879 cu Porta, nu s’a renunțată la 
acestă dreptă, ocupațiunea sandșacului 
însă a fostă mărginită deocamdată la 
aceea, că s’au ocupată din partea austro- 
ungară numai localitățile dela rîulă Lim, 
Priboj, Plevlje și Priepolje de 4—5000 
omeni. De faptă nici nu se află în ți
nutulă Limului decâtă o brigadă austriacă 
de infanteria. Decă der ordinea în sand- 
șacă s’ar turbura din nou, așa ca se fiă 
amenințate și provinciile ocupate, atunci 
după art. 25 ală tractatului de Berlină 
Austria are dreptulă de a ocupa între- 
gulă sandșacu pănă dincolo de Mitrovița.

SCIRI1E DLL'EI. «
3 (15j Maiu. Tinerimea română din 

Oradea-mare, scrie „Familia11, s’a îutru- 
nită la o cină comună, sărbătorindă ani
versarea dilei memorabile de 3 (15)
Maiu.

* * *
Starea semănăturiloru. După rapor- 

tele oficiale din a doua jumătate a lunei 
Maiu, situațiunea economică se presintă 
astfelă : In comitatul u Albei inferiore nu 
voru pute scote agricultorii nici măcar 
săraența din grâu, în unele locuri grâ- 
ulă e de totu prăpădită și în locu’i se 
cultivă porumbă (cucuruză); grâulă de 
tomnă e de asemenea slabă. In comita- 
tulă Coșiocnei a trebuită să se semene 
cucuruză pe holdele de săcară. Ordulă 
va da în Ardelă unu secerișă mijlociu. 
Ovăsulă e satisfăcătoră în Ardelă. Ra- 
pița e în genere mijlocia.

* * *
Școla română de fete din Oravița, 

proectată de Reuniunea femeiloră ro
mâne de acolo, se va realisa cu multă 
mai curendă, decâtă cum s’ar fi putută 
spera. După cum se scrie „Luminăto
rului11, consistorulă din Caransebeșu a 
invitată pe protopopulă din Oravița să 
intre în raportă cu reuniunea femeiloră 
pentru a cliibzui mijloculă și modalită
țile întemeierii școlei proiectate ; reu
niunea a promisă a sușterne ună me
moranda amănunțită în scopulă acesta. 
Totodată s’a invitată și comuna biseri- 
cescă a’șl da părerea în acestă causă 
momentosă pentru acestă ținută româ- 
nescă. Comuna bisericescă cu o rară 
munificență a votată pentru acestă scopă 
9000 fl. bani numărați capitală și 120 fl. 
subvențiune anuală. Apoi dăruesce ma- 
iestosulă iutravilană ală bisericei, unde 
nu numai zidirea va încăpe cu tote de
pendențele sale, ci rămâne încă locă 
mare pentru o grădină practică, parcă 
cu serpentine admirabile, cu prospectă 
muntosă încântătoră, cu isvoră de munte 
etc. Ună mică paradisă situată lângă 
biserică, tocmai între cele două Oravițe. 
Reuniunea din partea sa, încuragiată din 
tote părțile, doresce să deschidă deja 
în anulă viitoră o clasă de fete într’o 
casă închiriată, spune „Familia11.

* * *
In causa răsboiului vamalu. „Epoca“ 

află, că la ministerulă de esterne a so
sită o propunere din partea guvernului 
austro-ungară de a se acorda producte- 
loră austro-ungare clausa națiunei celei 
mai favorisate pănă la espirarea în 1892 
a ultimei convențiunl comerciale ce a- 
vemă încheiată cu Olanda. In schimbă 
guvernulă austro-ungară ofere scutirea 
de taxe a grâneloră române. „Epoca11 
crede a sci, că guvernulă română nu va 
primi acestă propunere. „Telegrafulă 
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românii1- dice că, acum când cerealele 
române și-au găsită debușeur! în Occi
dents și se esportă pe apă în Englitera, 
Franeia, Italia, etc. n’au trebuință de 
piața austro-ungară.

* * <
Corespondentul!! Dubail. Cetimă în 

„Epoca": D-lă Dubail, corespondentul  ̂
diarului francesă „Le National", se află 
în capitală. D-sa înainte d’a veni în Bu- 
curescl a trecută prin Sofia și Belgradu. 
La Sofia d-lii Dubail a avută ondrea 
de a fi primită în audiență de Principele 
Ferdinand, care, pe lângă o mulțime de 
lucruri interesante privitore la situația 
Bulgariei, i-a disă, că este amiculă intimă 
ală principelui Ferdinand de Hohen- 
zollern, moștenitorulă tronului României. 
Principele de Coburg i-a mai spusă între 
altele, că împăratulă Rusiei a căutată 
să-lă asasineze. jD-lă Dubail va pu
blica în „Le Națională" convorbirea ce 
a avut’o cu Principele de Coburg, și va 
face o seriă de corespondențe asupra 
Bulgariei, Serbiei și României.11

* * *
Darea in comitatul!! Ternavei mici 

După raportulă inspectorului de dare 
ungurescă cetită în adunarea comitatensă 
dela 14 Mai n., restanța de dare era la 
finele lunei Aprilie de 283.223 fl. 21 cr. 
Acesta resultată e forte nefavorabilă, 
considerândă că suma dăriloră prescrise 
e de 348.384 fl. 47 cr., și dovedesce 
starea cea rea economică, în care se află 
poporațiunea acestui coroitată; și cu 
tote astea în fiă-care auă i-se ia sărma
nei poporațiunl 2 procente aruncă la 
dare pentru Kulturegyletulă ardelenă. 
Ce ticăloșiă !

-i-
Postii de magistru poștalii e de ocu

pată, pe lângă cauțiune de 100 fl. și 
contractă, în PerșanI, comit. Făgărașu. 
Lefa e de 180 fl. pe ană, cheltuell de 
cancelariă 40 fl., paușală de distribuire 
12 fl. Petițiunile se adreseză la direcțiu
nea poștală din Sibiiu. Altă postă de 
magistru poștală e de ocupată în Pa- 
raidă, comit: Oderheiu, cu contractă și 
cauțiune de 100 fl. Lefa: 300 fl. pe an, 
cheltuell de cancelariă 40 fl., cheltuell 
de distribuire 48 fl. și ună paușală de 
espedare ce se va hotărî ulterioră. Peti
țiile se adreseză totă la direcțiunea poș
tală din Sibiiu.

** *
Daru. Maiestatea Sa monarcliulă ra 

dăruită pentru repararea ș :olei și bise- 
ricei greco-orientale din Ghilău 100 fl., 
er pentru edificarea bisericei greco-orien
tale din Berzova 250 fl.

* *
Afacerea studenților!! demonstranți. 

După ce Curia r. a achitată pe cei 23 
studențl universitari din Pesta, cari au 
fostă condamnați pentru cunoscutele de- 
monstrațiunl, procuratura r. din Buda
pesta a înaintată dilele acestea la Curiă 
recursă de nulitate, cerendă ca Curia să 
nimicescă sentița achitatore și să aducă 
în causa acesta o hotărîre meritorie.

Numismatică. „Românulă" anunță, 
că d-lu Rethy Laszlo a sosită la Bucu- 
rescl pentru a face studii archeologice. 
D-sa este însărcinată de direcția museu- 
lui națională maghiară d'a studia în deo
sebi piesele referitore la numismatica 
română, căci Academia maghiară voesce 
să scotă unu opă, „Corpus numorumHun- 
gariae11, în care negreșită să voră de
scrie și piesele aflătore în România. Pănă 
acum d. Rethy a umblată prin Franeia, 
Italia, Germania și Elveția pentru a stu
dia piesele de bani ce se găsescă p’acolo, 
După ce va studia și colecția numisma
tică română, va face o lucrare, caro se 
va publica în revista archeologică a d-lui 
Tocilescu. In acestă lucrare va face cu
noscută numismaticiloră marea colecțiă 
de bani români ce se află la Museulă 
din Pesta. In acestă colecțiăsuntă ca la 
2000 piese de bani români vechi, din 
diferite timpuri. Cu deosebire suntă 
câteva piese interesante de pe vremea lui 
P tru Mușată și unu galbenă de mă

rimea piesei de 5 lei de pe vremea lui 
Mihaiu Vitezulă, galbenă de care nu se 
mai găsesce altulă. Acestă interesantă 
colecțiă Museulă maghiară a cumpărat’o 
dela ună colecționară din Ungaria, d-lă 
Doboczky, care a colecționată numai 
piese române. Din România d. Rethy va 
merge la Hamburg și d’aci la Londra, 
pentru a vede decă se află și aco o piese 
române și maghiare.

* * *
Institut!! de massagiu. Profesorulă- 

specialistă din Budapesta d-lă Paulii 
Magvassy, care se află de câteva dile în 
Brașov, va deschide încă în decursulă 
săptămânei acesteia în orașulă nostru 
ună institută de cură gimnastică svediană 
și de massagiu, care va sta sub inspecțiu- 
nea cunoscutului medică Dr. Ernest 
de aici. Despre acestă binefăcătore în
treprindere ni-se va da ocasiune de-a aduce 
informațiune mai pe largă.

.+

Avisil poețiloru. Academia din Ams
terdam publică pentru 1 Ianuarie 1890 
ună concursă pentru cea mai bună poe- 
siă originală, scrisă în limba latină. Poe- 
sia va trebui să aibă celă puțină 50 de 
versuri. Premiulă este de 1000 fr.

* * *
Mutări de terguri. Ministrulu ungu

rescă de agricultură, industria și co- 
merță a încuviințată, ca târgulă anuală 
ce se ținea în Geogiulă de josă, comit. 
Hunedâra, la 25 Ianuarie, să se țină de 
de aci înainte la 30 Decemvre; mai 
departe tergulă ce se ține în Capolnacă- 
Mănăstură, comit. Solnocă-Dobâca, de 
regulă la 1 Iunie, să se țină de rendulă 
acesta la 29 Maiu.

Din Carașu-Severinii.
Adunarea generală ordinară a comi

tatului Carașă-Severină s’a începută — 
scrie „Luminătorulă" — în 9 Maiu a. c. 
cu o cuvântare a comitelui supremă, în 
în care d-sa se fălesce cu progresulă 
îmbucurătoră ală administrațiuuii din 
comitatulă acesta. După cetirea rapor
tului d-lui vice-comite, după alțl vorbi
tori, se scolă d-lă advocată Coriolană 
Brediceanu și-și face reflexiunile sale la 
raportulă generală, dicendă cam urmă- 
torele:

D-lă comite supremă accentueză în 
vorbirea sa de deschidere bunulă pro
gresă ală administrațiimii în comitatulă 
nostru și cam totă aceste vederi se 
strecoră și din raportulă d-lui v.-comite, 
pănă când între membrii congregațiunii 
și în publică curseză cele mai compro- 
mițătore scirl despre volnic iele și călcă
rile de lege ce le comită amploiații ad 
ministrativl. In prima liniă libertatea e 
numai pe hârtiă, poporulă nu-șl pote 
alege primară, notară etc. fără cea mai 
terorisătăre ingerință a fibireiloră și, 
potă cjice, că rară e loculă unde nu 
prin mită și forță se falsifică votulă po
porului. Avemă esemple în cerculă Ca
ransebeșului și în ală Bocșei dreptă do
vedi; der și aiurea se sciu tote mitar- 
niciele dela alegeri, încâtă la mii de 
florenl se urcă taxele traficărei cu ofi
ciile; primarii plătescă 2 —700 fl., notarii 
2000—8000 fl. v. a. și poporulă trebue 
să alegă la poruncă. Și asta e „liber
tate"? Ore dreptulă de alegere ală po
porului îlă credă d-nii fibirei de-o uneltă 
6rbă, cu care potă ei să facă ce vreu ? 
Credeți că esistă libertate în țera nostră, 
fiind-că vouă unora vo place, vă priiesce 
cum mergă trebile? Asta nu-i „libertate", 
ci domniă de clică, nepotismă scârbosă, 
care batjocoresce adevărata libertate. 
Oficianții suntă puși se apere dreptulă 
de alegere ală poporului, ună dreptă 
plătită cu crunte sudori, ună dreptă 
răscumpărată cu jertfe din secollși pănă 
atunci pănă când fibireii nu se voră 
făli că au scutită de orl-ce influință 
oprită votulu alegătoriloră, pănă atunci 
nu pote fi vorba de. libertate. Ac)I s’ar 
rușina ori și care fibirău să-i dică cineva 
cumcă în cerculă său se pote alege de 
„primară11 ori „notară11 altulă decâtă pe

care-’lă voesce elă. Așa se manifestă 
„libertatea11 publică la noi: în confiscarea 
ei prin organele puterii publice. ("Stri
gări : Nu-i adevărată)! Brediceană: Ba 
e adevărată și decă credă d-nii fibirăi că 
neadevără am susținută, precum au pusă 
jurămeutulă când au primită oficiulă că 
voră respecta legile, — eu îi provocă : 
să pășescă înainte ori și care fibirău, să 
jore în fața congregațiunii, că de când 
e în funcțiune alegerile de primară și 
de notară în cercjulă său s’au întâmplată 
neinfluințate, nepresionate și fără mituire. 
(Tăcere mare. Nu se mișcă nici ună 
fibirău).

De unde vine, că între oficianțl ad
ministrativi suntă într’ună auă mai 

I multe suspendări și cassărl decâtă la 
tote celelalte oficiolate de stată laolaltă 
în 10 ani ? De acolo nindă-că basa ale
gerii loră e lipsită de morală! Nu mă 
miră deci decă oficianții, ajunși pe cale 
imorală în funcțiune și străini nemului 
populațiunii, nu voescă a ocroti și pro
mova interesele poporului. Mă miră însă 
că cu tote aceste chiar și față cu iute- 
resele statului totă acea indolență, ba 
chiar purtare dăunosă se constată la o- 
ficianții publici. Seu doră nu-i faptă 
concretă defraudarea dării comunală în 
comuna Fuzes în sumă mai mare de 
4000 fl. și nu s’a aflată de patru ani 
la inspectorulă de dare, nici la pretură, 
nici aici în centru, ca cineva să facă, 
așa precum prescrie legea, arătare 
criminală contra culpabililcru. — De ce? 
Fiindcă defraudautulă e omă binemeri
tată ală partidei guvernamentale și scie 
și elă multe alte bube ale altora.

Acestă stare desastruosă trebue să 
încete și rogă pe cornițele supremă și 
vice-comitele a-șl întinde atențiunea sa 
și asupra sciriloră și călcărilor de lege, 
cari curseză, și așteptă dela simțulă de 
dreptate și neparțlalitate ca nimeni, der 
absolută nimeni să nu fiă cruțată11.

După reflexiunile v-comitelui, care 
mulțămesce pentru descoperirile făcute 
de d-lă C. Brediceanu, lua cuvendă ad- 
vocatulă din Oravița d-lă Baltazar Mun- 
teanu și ceru în termini aleși rumperea 
cu sistema demoralisătore, care și în bi
serică a începută a-și arăta gliiarele. 

i Oposițiune, de nu ar fi, ar trebui creată, 
căci ea e basa controlei, de aici află 
tăte momentele înșirate de d-lă Bredi
ceanu adevărate și, deși cu greu se pote 
dovedi mituirea și cumpărarea oficie- 
loră, o scimă toți, că trebue să facemă 
să încete ori ce bănuială, căci după cum 
dice ună proverbiu englesă, care se po- 
trivesce și la oficianțl: „acea femea e 
cea mai bună, despre care se vorbesce 
mai puțină11.

Răspunsulă vicecomitelui se ia apoi 
la cunoscință. (Va urma.)

Sinodulu archidiecesanu din Sibiiu.
(Urmare din raportulă consistorial ui 

archidiecesanu, ca sonată școlară, pe anulă 
1888.)

B. Catechisațiunea. După cum arată 
conspectulă alăturată, la institute de în- 
vățămentă streine au frecventată prele
gerile preste totă 4324 de elevi, și a- 
nume :

1) Gimnasii 467. 2) Scălele reale
28. 3) Pedagogii 12. 4) Scole civile 109.
5. Scole poporale superiore 39. 61 Scole 
elementare gr. cat. 299. 7) Scole ele
mentare rom. cat. 212. 8) Scole elemen
tare ev. ref. 125. 9) Scole elementare 
ev. luth. 166. 10) Scole elementare imi
tare 6. 11) Scole elementare de stată 
1796. 12) Scole elementare comunale 
640. 13) Scole elementare grănițătorescl 
338 14) Scole elementare de reuniuni 
private 87. Suma 4324.

înainte de a trece la alte obiecte 
de învețăinântă, avemă onore a tace e- 
videntă starea învățământului pentru 
anulă școlară curentă. După cum s’a 
accentuată și în partea generală a acestui 
raportă, în anulă acesta s’a pusă la cale 
facerea uuei conscripțiuni esacte, care 
se va purta aici în centru. In legătură 
cu acestă conscripțiune s’a făcută evi
dentă starea instrucțiunei în generală, 
pe care avemă onore a o presenta în 
următorele:

Archidiecesa nostră de presentă are 

1220 de comune bisericescl, dintre cari 
935 matre și 285 filii. Susțină școlă pro
pria 766 matre și 28 de filii, cu totulă 
794 de comune bisericescl. Nu susțină 
scolă propria 426 de comune bisericescl 
și anume 169 de matre și 257 de filii. 
Dintre acestea 60 de matre și 113 de 
filii suntă afiliate la școle de ale nostre, 
er celelalte suntă avisate la cercetarea 
de scole streiue, și starea loră e urmă- 
torea :

La gr. cat. 26 matre 17 filii. La 
rom. cat. 1 m. 4 f. La ev. ref. 4 m. 
16 f. La unit. 1 m. 3 f. La ev. lut. 5m. 
13 f. La școle de stată 29 m. 12 f. La 
școle comunale 26 m. 47 f. La șcăle 
grănițărescl 12 m. 1 f.

Numărulă tuturora învățătoriloră a- 
plicațl este 894. Dintre aceștia suntă 
definitivi 403, provisorl 133 și 358 de 
învățători suntă necualificațl, prin urmare 
numai tolerați, ca școlele să nu rămână 
cu totulă fără învățători.

înregistrate după numărulă învăță- 
toriloră definitivi, oficiile protopresbi- 
terale se presenteză în ordinarea urmă- 
tore :

1) Brașovă I. 29. 2) Brană 28. 3)
Sibiiu 22. 4) Agnița, Zarand 21. 5)
Săliște 20. 6) Sebeșă 18. 7) Brașovă
II. 17. 8) Treiscaune 14. 9) Avrigă,
Bistrița, Cohalmă 13. 10) Făgărașă,
Mercurea, Ung;urașă 12. 11) Abrudă,
Câmpeni, Ilia, Sighișora 10. 12> Mediașă, 
Reghină 9. 13) Dobra 8. 14) Giogiu
I., Murășă-Oșorheiu 7. 15) Clușă, Deeșă, 
Hațegă 6. 16) Alba-Iulia, Deva 5. 171
Lupșa 4. 18) Solnocă 3. 19) Târnava
inferioră, Turda 2. 20) Cetatea de Petră 
1. 21) Giogiu II, Târnava superidră 0.

Date lipsescă de totă din proto- 
presbiteratulă Târgu-Murășului, unele din 
protopresbiteratulă Târnavei - superiore 
Cetatea de petră, Clușiu.

C. Alte obiecte școlare. 1. Esamenele 
de cualificațiune învățătorescl s’au ținuta 
în 1888 la 30 Iuniu 1 și 2 Iuliu st. v. 
Admiși la facerea esamenului au fostă 
62 de candidați, dintre cari s’au presen- 
tată 59. Din cei supuși esamenului 14 
au raportată calcululă nesufieientă, și au 
fostă respinși pănă la terminulă din Iuniu 
1889, 1 s’a retrasă în decursulă esame
nului, 44 au fostă proveduțl cu testimo
niu do cualificațiune învățătorescă sub
scrisă și de inspectorulă regescu de 
școle ală comitatului Sibiiu în înțelesulu 
articolului de lege XVIII din 1879.

II. Esamenele anuale. Cu finea a- 
nului școlară s’au ținută la școlele nostre 
esamenele publice anuale prevădute și 
în §. 104 din Normativulă școlară. Re- 
sultatulă în generală este îndestulitoră.

Din raportele intrate se vede, că 
disposițiunile din Normativă, ca proto- 
presbiterulă celă puțină odată pe auă 
să visiteze școla și să ia parte în personă 
la esamenele anuale, în multe locuri suntă 
literă mortă.

In cașuri concrete s’au luată măsuri 
pentru delăturarea neajunsuriloră.

11.1. Stipendii. Cu începutulă anului 
școlară curentă au devenită vacante din 
fondurile archidiecesane următorele sti
pendii : 1) Ună stipendiu de 60 fl. din 
fundațiunea Francisc-Iosefină pentru ună 
studentă la școlele medii. 2) Două sti
pendii câte de 60 fl. din fundațiunea 
Cologea pentru studenții de orl-ce catego
ria. 31 17 stipendii de 60 fl. pentru elevii din 
despărțământulă pedagogică |dela semi- 
nariulu archidiecesană.

Tote acestea s’au împărțită în urma 
concursului la cererile intrate în termi
nulă legală, cele de sub punctă 3 numai 
după-ce s’a luată și opiuiunea corpului 
profesorală dela semiuarulă arebidie- 
cesană.

IV. Conferințele invețătoresci. Reu
niunile învățătorescl, ca totodată confe- 
rențe învățătorescl, și-au ținută adunările 
generale în partea cea mai mare în fe- 
riile de veră și pe lângă temele din în
demnă propriu, aprobate de consistoriu 
s’au ocupată și cu teme puse de aici. 
Despărțămintele acestoră reuniuni, ca in- 
stituțiunl tinere încă, mai avândă în ve
dere și greutățile de comuuicațiune și 
lipsa de mijloce, nu au desvoltath pretu- 
tindenea activitate mai marcantă.

Nu s’au întrunită în adunarea gene
rală, seu și decă da, nu a intrată despre 
acesta nici ună raport dela reuniunile din 
districtulă Sibiiu și Zarandu.

Consistoriulă urmăresce cu atențiune 
desvoltarea reuniuniloră învățătorescl 
și în cașuri concrete nu întârdiă’ a da in 
viațiunile, cari se dovedescă de necesarii.

Ședința a V-a, 20 Aprilie a. c.
Șediuța se deschide la 10 ore a. m.
După presentarea esebiteloră, la or

dinea cjilei, se pune continuarea rapor
tului comisiunei școlare. Se refereză a- 
supra cărțiloră:
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a) carte de cetire latină pentru clasa I 
gimnasială ; b) vocabulară latină pentru 
clasa I gimnasială; c) carte de cetire la
tină pentru classa II gimnasială; d) vo
cabulară latină pentru clasa gimnasială; 
e) gramatica latină pentru classa I 

si II gimnasială; f) esplicărl la cărțile 
de limba latină pentru clasa Iși Ilgim. 
compuse de profesorulă Paulă Budiu în 
în colaborare cu directorulă gimnasială 
Ștefană Iosifă și profesorulă Andreiu 
Bârseană, și la propunerea comisiunei.

Sinodulă admite manualele numite 
spre a se folosi în școlele medii. Mai 
admite pentru a se pute folosi în ace
leași categorii de'școle și „Geografia pen
tru școlele medii“ lucrată pe basa pla
nului ministerială mai nou după Laky, 
de Dionisiu Făgărășană și Andreiu Bâr
seană, avendă consistorulă a împărtăși 
autorilor reflexiunile din recensiune pen
tru conformare la o eventuală a două edi- 
țiă. Mai admite spre folosire în modă 
provisoriu cartea „Geografia patriei11 de 
Ioană Dariu pentru școlele poporale ro
mâne cu aceea, că la o nouă edițiă, au
torul ă să se conformeze întru tote refle- 
xiuniloră din recensiunea consistorului.

Comisiunea școlară raporteză asu
pra raportului consistorului archidiece- 
sană, în care se notifică pașii făcuțl de 
consistoriu și de congresulu nostru bise- 
ricescă din anulă 1886, în urma ordina- 
țiunei ministrului de culte și instrucțiune 
publică, în care se cere, ca procesele disci
plinare ale învățătoriloră noștri confesio
nali, în casulă când în sentință se enunță 
amovarea dela postulă învățătorescă, să 
se subșternă ministrului de culte spre 
suprarevisiune — la propunerea eomiunei.

Sinodulă ia la cunoștință pașii fă
cuțl de consistoriulă metropolitană în 
scopulă păstrării nevătămate a autono
miei nostre bisericesc!, avendă consisto
riulă archidiecesană a raporta sinodului 
la timpulă său despre resultată.

Comisiunea școlară raporteză asupra 
raportului consistoriului archidiecesană 
relativă la instruirea în deprinderi cu 
lucrulă de mână. Comisiunea școlară 
face următorele propuneri:

1) Sinodulă decide a se introduce 
lucrulă de mână în institutulă pedago
gică cu începutulă anului școlară viitoru.
2) Pentru învățătorii, cari suntă deja 
în fu..cțiune, să se înființeze în feriile 
din vara acesta în Sibiiu ună cursă su- 
pletoru, la care voru lua parte din fie
care protopresbiterată celă puțină câte 
ună învățătoră, pentru a cărui susținere 
va îngriji protopresbiteratulă respectivă.
3) Pentru adjustarea localului și recui- 
siteloră se voteză odată pentru totdeuna 
300 fi. v. a. Pentru trebuințele cursului 
anuală 100 fi. Remunerațiuue învăță
torului respectivă 300 fi. 4) Instituirea 
personei, carea va ave să se însărcineze 
cu instruirea lucrului de mână, dease- 
menea organisarea planului de învăță- 
mentu și peste totu esecutarea acestui 
condusă se concrede consistoriului cu 
însărcinarea de a raporta procsimului 
sinodu despre cele efectuite.

La propunerea Escelenției Sale: Se 
autoriseză consistoriulă, ca pe base si
gure să pună în lucrare instruirea în 
deprinderi cu lucrulă de mână după 
liniamentulă din propunerile sale și spre 
acestă scopă i se voteză ună credită 
estraordinară de 700 fi., în sarcina egală 
a fondului școlară și a celui seminarială; 
avendă consistoriulă să raporteze despre 
resultate la sesiunea anului viitoră.

Publicațiunile istorice Hurmuzaki.
(Fine).

III. Starea actuală a puTjlicațiunii.
S'a arătată la începută, că până la 

1880 se publicase de Ministeră 3 volume 
din Documente (VII, VI și III) de 245 
cble cuprindendă 1,106 documente; er 
din Fragmente se publicase tomulă I de 
20 căle și se tipărise 14 cole din tomulă 
II. Se mai tipărise și traducerea ro
mână a tomului I în 2000 exemplare, 
cari s'au împărțită gratisă de Ministeră. 

In cei 9 ani, de când publicațiunile 
Hurmuzaki se facă sub îngrijirea Aca
demiei, ele au mersă repede înainte, ti- 
părindu-se, desvoltându-se și îmbogățin- 
du-se prin documente multe și de mare 
valore istorică, cari s’au adunată și s’au 
adausă pe lângă cele strînse de numuri- 
torulă Hurmuzaki.

Starea actuală a publicați unei este 
următorea:

I. Din colecțiunea de Documente 
s’au tipărită următorele volume în 4°:
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Din Fragmente suntă tipărite 

Tom. 
cole.

de 31
de 24

II de 
Tom. 
cole, 
căle.

totala
303 cole

1,303 
ti
de

2.
80: Tom. 1 de 20 cole.

16 cole. Tom. III de 33 
IV de 25 cole. Tom. V 
Tom. I traducere română 
Totală 149 cole.

3. S’au tipărită deci în 
cole, din cari scoțendă cele 
părite de Ministeră, rămână tipărite 
Academie 1,000 cole.

V. Manuscnsu de publicată.
O cantitate însămnată de documente 

istorice mai este încă de publicată. Intre 
acestea cele mai însămnate serii suntă 
următorele :

1. Note istorice singuratice de Hur
muzaki, estrase din diferite documente 
făcute de Hurmuzaki în decursulă cer- 
cetăriloră sale în archivele Vienei. Tote 
acestea voră forma ală VI-lea și ultimulă 
volumă din Fragmente.

2. Documente culese din archive 
seu copiate din cărți de Hurmuzaki 
pentru anii 1300—1450. Acestea, com
binate cu altele, voră forma partea 3-a 
a volumului I de Documente.

3. Documentele adunate, coordo
nate și adnotate de d-lu Nic. Densușană 
pentru anii 1200—1575, cari mai suntă 
încă de tipărită, voră forma cam două 
volume.

4. Documentele inedite procurate 
din archivele de Stată din Veneția și 
din alte colecțiunl italiane, privitore mai 
alesă la anii 1560 — 1750, voră forma 
materială cam pentru trei volume.

5. Din archive și biblioteci publice 
și private din Polonia s’au procurată 
documente în limbile latină și polonă 
din anii 1500—1700. Aceste documente 
voră forma materialulă de două volume.

6. LTnă volumă de documente dela 
finele secolului trecută și începutulă se
colului presentă.

7. S’a pregătită materială pentru 
ună ală 8-lea volumă, care va conține 
tote memoriele, discursurile și scrisorile 
politice ale lui Eudoxiu Hurmuzaki.

Președintele Academiei Române :

M. Kogălniceanu.
Secretarulu generală:

D. Sturdza.

Programa
serbărei dilei de 10 Main 1889, a opta 

aniversare a încoronărei.
I. In răvărsatulă doriloră, 21 tu

nuri voră anunța capitalei solemnitatea 
dilei.

II. La 10 ore și jumătate dimineța 
se va celebra la Mitropoliă ună Te Deum 
de cătră I. P. S. S. Mitropolitulă Pri
mată, încunjurată de înaltulă cleră, în 
presența d-loră miniștri, corpuriloră le- 
giuitore, îualteloră curți de casațiune și 
de compturl, corpului profesorală, curți- 
loră și tribuualeloră, d-lui primară cu 
consiliulă comunală ală capitalei, ca
merei de comerciu, înalțiloră funcționari 
ai statului și d-loră oficerl din armata 
permanentă, teritorială și din reservă, cari 
nu voră fi sub arme.

III. Armata va fi aședată pe strade 
și piețe între Paiață și Mitropoliă. Elevii 
școleloră superiors și secundare din Ca
pitală voră fi înșirați pe ambele părți 
ale Bulevardului Elisabeta.

IV. Pornirea dela Palatulă din Bu
curești a MM. LL. Regelui și Reginei 
și a A. S. R. principelui moștenitori 
presumptivă ală coronei, spre a asista 
la Te Deum, se va anunța prin 101 tu
nuri.

V. La 11 ore și jumătate, Maiestă
țile Loră voră primi defilarea pe bule- 
vardulă Universității înaintea statuei lui 
Mihaiu-Vitezulă, în ordinea următore: 
1. Elevii școleloră superiore și secundare 
cu drapelele loră; 2. Armata;

VI. Dela orele 8 sera, musicele mi
litare voră cânta în grădinile și piețele 
publice.

VII. Registrele de înscriere la Ma
iestățile Loră voră fi deschise la Pala
tulă din capitală.

VIII. In aceea di, la orele 10 și ju
mătate dimineța, se va celebra ună Te 
Deum în tote comunele urbane și rurale 
din țeră, la care voră asista autoritățile 
locale.

D-nii prefecți voru primi în reșe
dințele județeloră felicitările autorități- 
loră civile și militare și ale orășeniloră.

In acele reședințe, d nii prefecți, în 
înțelegere cu primarii și șefii garnisă- 
neloră respective, voră regula modulă 
serbărei acestei dile.

Convocare.
Amânată fiindă adunarea generală 

constituantă, — convocată prin comite- 
tulă reuniunei femeiloră române din corn. 
Huniedorei, cu datulu 11 Faură 1888 
prin presidiu, din cause neprevădute — 
am onore prin acesta a defige terminulu 
nou pentru ținerea acestei adunări con
stituante,pe diua de 27 Main a. c. la 3 ore 
după amed.ă,în localitățile casinei române 
din Deva.

PROGRAMA:
1. Deschiderea aduuării gen. const, 

prin președinta; 2. Delegarea a loră 2 
notari ad hoc: 3. Delegarea a loră 2 
domne pentru scrutiniu; 4. Alegerea de 
președintă, vicepreședintă, cassieră, con- 
troloră, secretari, bibliotecară, archivară; 
5. Alegerea comitetului, și a. n. 12 mem
bri ordinari, 6 membri saplențl și 6 băr
bați de încredere.

După constituirea definitivă: a) ocu
parea presidiului prin președinta alesă; 
b) primirea rațiociniului dela cassiera 
provisoră; revisiunea aceluia și darea ab
solutoriului ; c) înscrierea membriloru 
noi și încassarca tacseloră ; d) încheierea 
adunării generali.

Ar a dă, la 16 Main 1889 st. n. 
președinta reuniunei:

Ana Petco n. Șandoril m. p.

Mulțiimită publici!.
Domnule Redactoră ! Subscrisulă vă 

rogu cu celă mai profundă respectă, să 
binevoiți a însera în colonele multă-prc- 
țuitului diară „Gazeta Transilvaniei ur
mătorea mulțumită publică:

Aflându-mă în stare sanitară pre- 
debilă (lovită de apoplexiă) de doi ani 

deja espirațl, și din atestă causă sufe
rindă, am apelată și apeleză la sprijinul 
posibilă ală stimațiloră domni și frați 
Români de ori ce rangă, să binevoiescă 
pe calea acesta a-ml ușura bareml în 
parte subsistința mea, contribuindă fiă- 
care după cum îlă lasă inima! Numele 
generoșiloră domni, cari au luată iniția
tiva suntă :

A. Bârsenă profesoră 1 fl., I. Vătă- 
șană învățătoră 50 cr., Moiană înv. 30 
cr., Dobreană 50 cr, I. C. Panțu 50 cr., 
N. N. 20 cr., Feneșană 50 cr., Budiu 
50 cr., Petrană 40 cr., N. N. 50 cr., 
Vlădăreană 50 cr., G. B. 50 cr., I. D. 
30 cr., IlasievicI 50 cr., Ios. Maxim 50 
cr., N. O. 30 cr., Z. Butnară 50 cr., V. 
Voina 1 fl., N. N. 40 cr., Ioană Aronă 
1 fi. Suma 10 fi. 29 cr. v. a. Espri- 
mându-le prin acesta profunda mea mul- 
țămită publică, le dorescă dile fericite, 
în numele multă cercatei mele familie.

Porcesc!, 4 (16) Maiu 1889.
Nicolau Bucșa, 

clericii absolutu și fostă înv.

Din parte-ne apelămu la sim- 
țulă de caritate ală celoră cu 
dare de mână, să contribue cu 
câtu voru voi la ajutorarea săr
manului oină, adresându-i-se aju- 
torele în Porcesc!, poșta ultimă 
Tălmaciu, comit. Sibiiului.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pest)

BucurescT, 20 Maiu. Clubulu 
constituțională a decisu, ca înainte 
de a se resolva cestiunea reformei 
băncii naționale se refuse de a lua 
parte la desbaterea asupra buge
tului.

Roma. 20 Maiu. Regele Umberto 
împreună cu prințulu de coronă și 
cu ministrulă-președinte Crispi au 
plecată er! la orele 4 '/2 după amec}! 
la Berlină.

Viena, 20 Maiu. Scirea adusă 
de-o fdiă de aici ț„N. fr. Presse“) 
din Cettinje despre o ciocnire sân- 
gerosă între mohamedam și creș
tin! la Novibazară, nu s’a adeve
rită pănă acuma.

Roma. 20 Maiu. Vizitii și con
ductorii dela societatea tramvayu- 
lui au făcută grevă.

Essen, 20 Maiu. Băieșii dela 
Dortmund voru începe Marț! erăș! 
se lucreze.

Citi'snhi pieței SSa-așovu
din 19 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.33 Vend. 9.36
A.rginttî românescîi - >1 9.28 »i 9.35
Napoleon-d’orI- - - 9.37 n 9.39
Lire turcescl - - - »i 10.60 H 10.65
Imperiali - - - . H 9.60 n 9.65
GalbinI H 5.55 ji 5.60
Scris, fonc. „Albina“6ll/0 n 102.— n —,

n r n ti 98.50 »i 99.—
Ruble rusescl - - - 126.— 127.
Discontulti - - - - 6'/2--8°/o pe ană.

Cursulu la bursa
din 18 Maiu st. n

de Viena
. 1889.

Renta do aura 4°/()
Renta de hârtiă5°/0 ------ 97.30
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 142._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (1-rna emisiune) - - 100.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) - - 117_
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emi/une) - - 112.75
Bonuri rurale ungare 105.10
Bonuri cu clasa de sortare - - . . 105.10
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - . - _ 105.10
Bonuri rurale transilvane - - - . 105.10
Bonuri croato-slavone ----- 105_
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului _ . 129.50
Renta de hârtii austriacă - - - - 85.95 
Renta de argintă austriacă - - - . 86.20 
Renta de aură austriacă ----- 109.60 
LosurI din 1860 144430
Acțiunile băncei austro-ungare - - 903.__
Acțiunile băncei de credită ungar. - 315.50
Acțiunile băncei de credită austr. - 306.25
Galbeni împărătesei- - -- -- - 509
Napoleon-d’orI -..................................... 9 39
Mărci 100 împ. germane - - - - 57.75
Londra 10 Livressterlinge - - - - 118.20

Editorii și Redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.
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ABONAMENTE

2 fi
1 tl.

50 cr

Arveresi hirdetmenyi kivonat. -
A brassoi kir. t.orvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, bogy 

Garoiu Miklos iigyved veg'rehajtatonak Comșia IuonO vâgrehajtâst szenvedb el-

GAZETA TKAUSILVAlTIEr1
Prețulii ((bonanientidui este: 

Pentru A ustro-Tngaria: 
luni
luni
anu

leni 200 frt. tokekoveteles es jârnlekai 
kir. tilrvenyszek teriileten levo, 
tjkvben foglaltt

hr.

Zernest
irânti vegrehajtasi iigyeben a brassoi 

hatârân fekvb a Zernesti 579 szamu

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate 
trei luni, 
șese luni 
unu anti

de Duminecă
Pentru Austro-Ungaria:

Pe anu
Pe șese luni .
Pe trei luni .

Pentru
Pe anu
Pe șese luni .
Pe trei luni .

fi. —
11. —
11. —

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

România si străinătate: 
. . . . ’..........................S

.................................................4
2 

Abonamentele se fact! mai ușorii și mai
mandate poștale.

Domnii, cari se vortl abona din nou, se 
scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Adffîinistrațmnea „Gazetei Transilvaniei.“

binevoiescă *♦
a

3804
900

1451
4542
5959

sz.
n
n
n

a

es

ingatlanra 3
?>
n
n
•n

Zernesti

77
n
71 
n 

az
1639 
4569 
2520 
6637 
9418 

12670
1166,

2
11
10

7
1662 

hr. sz.

frt.

1167

n
T)

îl

n

n

71 

n 
n
71

r

n
71
77
71 

szărnu 
ingatlau

71
77
77
n
71
îl

9415
10177 

10178/;
10286

lir. sz.
n

n

T>

n
r
n

ingatlanra 100
n
n
n

frt.
13
9

14

n
n

_ »
169 frtban

tjkvben A-ț-1636, 1637, 1638,
94 ‘

7
16
12
11
56
20

frt.
71
71
77
71
71
71

216 frt.
meg pedig az 579 szămu tjkvben foglalt fekvokre nezve Comșia Bucur, Barto
lomeus es lancu kozos birtokojokat illeto reszre is, s igy a fennt megjelblt fek
vokre egyiittessen 385 frt. ezennel megâllapitott kikialtâsi ârban elrendelte, es 
hogy a fenti ingatlanok az 1889 evi Iunius ho 1-so napjân deleUitt 9 orakor Zer
nest kozseg hâzănâl megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâl- 
tâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak lOn/0-ât vagyis 
38 frt. 50 kr. keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szâinitottes az 1881 evi november lio 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigymi ni steri 
rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikiildott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserbl kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgă.tatni. 

Brasso 1889 evi Mărtius ho 9-en.
A kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatosâg.

Avisti cL-loru abonați!>
Rugăm pe d-nii abonați ca la reinoirea prennmerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub pare au primită diarulu nostru până acuma.

Admimstraț. „Gaz. Trans.“

pe liniele
Mersulu trenuriloru

orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabili din 1 Iunie 1888.

Tren de Trenu 1 Trenu

KB.-IPe.sfa~Arada\-r0'eiqiiși'ff'eiigș-Jk9*adu-BS.-9Besâa Coțtșa-miră —Sibihi

per- accele- omni- 
sone rații bus mixt per- 

sdue
accele
rat u.

omni
bus

Trenu 
mixt de 

pers.
Trenu

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny

I
Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsârlieli 
Mezo-Telegd 
Kev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbeu
Nătlășel

Oradea-mare

Clușiu I 
I

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdca 
Cidra 
Vințulfi de 
Aiud 
l'eiiișfi 
Crăciunelu 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sigliișdra 
Hașfalcu 
Komorodti 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovu

7.40
11.06
2.02

4.ÎS

8.—
2.—
4.05
5.47
loT
7.11

7.41
8.10

9.04
9.34

I

I

sus ti

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

BucurescI
gPredeal!)

Timișu9.38 
12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38 
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12

Brașov!)

Feldiora
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașt’aleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașu

Copșa mică k
I

Micăsasa
"*"6.24i|Blașiu 

G 38 Crăciun el îi
6.56 Tfiușu
7.15 Aiudtt
7.41 ^iuțulil de susă
9.18;Ui6ia

[Q._  Cucerdea
10.09 Ghirișu
10.19 Apahida
10.48
11.55
12.34 Nădășelti
12.52 ÎGîhrbău
1.34 Aghireșu
2.19 Stana
2.46jiB. Huiedin
3.31 Ciucia
3.59 iBucia
4.32 'Bratca

Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârlieli
Vărad-Velencze

I
I

Clușiu 5.32

6.43I
7.12

Viena
B£u
Szolnok

I 
I

Aradu 

iGlogovații 
|Gyorok 

1 Paulișu 
Radna-Lip< 

|Conop 
iîBfirzava 
Soborșinu 
iZamti 
iGurasad^ 
Ilia 
iBranicica 
llDeva
Simenii (Piski) 
Orăștia 
Șibota
VințulU de josti 
Alb a-Iul ia 
iTeiiiști

iova

.. .
2.- Tciiișil

Albii-Iulia
Vințulu de josu 
Șibotil

11.10
8.20

11.20
4.10

9.05
12.41
5.45

2.17 4.30 6.— Orăștia
2.37 4.43 6.13 Simeria (Piski
3.19 5.07 6.38 Deva
3.43 5.19 6.51 Braniclca
4.05 5.41 7.10' Ilia

6.09 7.37 Gurasada
6.28 7.55 Zamu
7.25 8 _42!|Soborșinii
8.01 g țp Berzava
8.34 9.41 Conopu
8.55 9.58 Radna-Lipova
9.19 10.17 Paulișu

1.47 9.51 10.42 Gyorok
2.08 10.35 11.07 Glogovaț

11.09 11.37 At .lila
11.39 12.-
12.12 12.29 Szolnok

8.55 12.29 12.46 Hiialii
9.54 1.16 1.26 | Vieua

m“t Copșa-mică
_____ liȘcica mare 

/.^Loinneșu
2.32 Ocna

Sibiin

2.29
3.02

1 3.46
4.18
4.42

4.35
5.06
5.45
• >.17
6.40

11.-
11.21

6.-
3.-

Sinieria(Piski)-E®eilroșciii Pcfroscm-Siinrria (Piski

Simeria 6.47 2.42 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17 5 12
Hațegti 8.51 4.16Crivadia 10.58 5 55
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42 6.41
Uri vad ia H-O^-SSkațegă 12.23 7.26Banița 11.501 6.40|Streiu 1.12 8.14
Petrescni 12.30] 7.12|simerin 1.51 8.50

Tiniișt’i
Prrileiilii

București

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

7.51
8.17

Oradea-mare

P. Ladiiny
Szolnok 
liiiflngieMto

Viena

8.42
8.47 

10.08 
11.51
1.55|
7.15j

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.501

1.19
2.-
3.04
3.36 Anula
3.52 AradulQ nou
4.03 Nemeth-Sâgh
4.4 7 Vinga
7.30 Orczifalva 

~3 Jq Merczifalva 
~q— Tiinișdra

.^iradia — 'ETiiuÎMora. Tiinișoi'a—Ae*hi!A

jVBni-l‘sîi-Eai<losgi-BiMrha• • •)

I 4.40] Bistrița 
8.02 Țagă-Budatelecu 
|___ Murfișu-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnezi orele de nopte.

Mureșă-Ludoșu 
Țagă-Budatelecu 
Bistrița

6.19
6.44
7.16
7.47
8.08
9.02

Mejczifalvu
Orczifalva
Vinga
Nemeth-Sâgh 
Araduiâ nou
Arndt)

I

$îhÎ!Eei-Cogișa-Etiică

Sibiiu
8.5o!lO.-

Ocna 9.17 10.24
Lomneșu 9.45 10.50
Șcica mare 10.20 11.20
Copșa-niică 10.49 11.45

eâae-
săwesei ’a

Cucerdca 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10 50 3.58
Ludoștt 3.56 11.11 4 20
M.-Bogata 4.06 11 2'< 4.30
Iernutu 4.43 11 57 5.11
Sân paulii 4.58 12.12 5.28
Mirașteu 5.21 12.36 5.53

1 5.40 12.55 ~Țiî1 Oșorheiu j 6.— 4.58
Reghinul-săs. 7.56 1=

^e^Eiâaaaaiii
^BMoa*heiaa-^»cea*9fiea

Rcghinul-săs. 8.35 8.—
Oșorheiu j 10.20 9.49

o.bti 12 15 10.20!
Mirașteu 7.1G 12.35 10.39
Sânpaulu 7.40 12.58 11.02
loniutft 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșiă 8 51 2.02 12.06
.Cheța 9.08 2.18 1 2 99
Cucerdca 9.40 2.46 12.50;

4n Ei s risii —'Efwi^Ba

Ghirișu 
Turda

9.26 4.19 Turda
9.47 4 40 Ghiriș!)

Otlorhehi — SighSșc'».;-

6.05 0 orheiu 
| 9.45 Si-hișorâ 

Tipografia A MUR.EȘIANU, Brașovb’

fgșw Simeria (Piski) 2. ini
----------- jCerna o

.8,29 Vnicdora 3 0^

•8.50 3.4 1 Ț~~ —————|
6 nh-d.-SsExerîjț (Pi-k j

•j.5-;
11 <>*

t.lvilur.i
• ’1'7 *11

■ invrla


